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Notas 
 

Dia 12/08 (segunda-feira) 

ANAC – Abertura de prazo 
para envio de contribuições 
para a Audiência Pública nº 
14/2019 

» A Audiência Pública ANAC nº 14/2019 tem por objetivo de 
tornar público, colher sugestões e contribuições à proposta 
de emenda aos Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil 
- RBACs nºs 121, intitulado “Requisitos operacionais: 
operações domésticas, de bandeira e suplementares”, e 
135, intitulado “Requisitos operacionais: operações 
complementares e por demanda. 

» As contribuições à Audiência Pública poderão ser 
encaminhadas à Agência até as 18h do dia 06/09/2019. 

» Mais informações neste link. 

ANAC – Abertura de prazo 
para envio de contribuições 
para a Audiência Pública nº 
15/2019 

» A Audiência Pública ANAC nº 15/2019 tem por objetivo de 
tornar público, colher sugestões e contribuições à proposta 
de emenda aos Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil 
- RBACs nºs 91, intitulado “requisitos Gerais de Operação 
para Aeronaves Civis”, 119, intitulado “Operadores de 
Transporte Aéreo Público”, e 142, intitulado “Certificação e 
Requisitos Operacionais: Centros de treinamento de 
aviação civil. 

» As contribuições à Audiência Pública poderão ser 
encaminhadas à Agência até as 18h do dia 06/09/2019. 

» Mais informações neste link. 

ANAC – Abertura de prazo 
para envio de contribuições 
para a Tomada de Subsídios 
sobre Agenda Regulatória 
2019-2022 

» ANAC abriu tomada de subsídios a respeito do Tema 22 
da Agenda Regulatória 2019-2022 para discussão de novo 
modelo de regulação econômica das atividades de 
armazenagem e capatazia da carga importada e a ser 
exportada em substituição ao arcabouço regulatório 
atualmente vigente. 

» As contribuições poderão ser encaminhadas à Agência até 
as 18h do dia 07/10/2019. 

» Mais informações neste link. 

 

Dia 13/08 (terça-feira) 

ANTT – Sessão Presencial 
da Audiência Pública nº 
11/2019 

» A Audiência Pública ANTT nº 11/2019 tem por objetivo 
obter subsídios e informações adicionais para o 
aprimoramento do ato regulamentar, a ser expedido pela 
ANTT sobre a proposta de Resolução que dispõe sobre 
esquema operacional de serviço e as regras para 
modificação da prestação do serviço regular de transporte 
rodoviário coletivo interestadual semiurbano de 
passageiros.  

https://www.anac.gov.br/participacao-social/audiencias-e-consultas-publicas/audiencias-em-andamento/audiencias-publicas-em-andamento
https://www.anac.gov.br/participacao-social/audiencias-e-consultas-publicas/audiencias-em-andamento/audiencias-publicas-em-andamento
https://www.anac.gov.br/noticias/2019/tomada-de-subsidios-sobre-tema-22-da-agenda-regulatoria-de-2019-2020


  

  

» Os interessados poderão participar de Sessão Presencial 
a ser realizada no dia 13/08/2019, com início às 14h30 e 
término às 17h, no Edifício Sede da ANTT, localizado 
SCES Trecho 3, Lote 10. Polo 8 do Projeto Orla, Brasília - 
DF. 

» As contribuições à Audiência Pública poderão ser 
encaminhadas à Agência até as 17h do dia 06/09/2019. 

» Mais informações neste link. 

ANTT - Reunião Participativa 
Nº 7/2019 

 

 

» A Reunião Participativa ANTT nº 7/2019 tem por objetivo 
de obter contribuições e informações adicionais a respeito 
da revisão da regulamentação do serviço de transporte 
rodoviário coletivo interestadual e internacional de 
passageiros, realizado em regime de fretamento. 

» A Reunião Participativa será realizada no dia 13/8/2019, 
às 14h, no Centro de Convenções de Florianópolis - 
CentroSul, Avenida Governador Gustavo Richard, 850 - 
Centro, Florianópolis - SC. 

» Mais informações neste link. 

ANTAQ – 3º Leilão de 
arrendamento de áreas 
portuárias. 

» A ANTAQ realizará o terceiro leilão de arrendamento de 
áreas portuárias em sessão pública a ser realizada no dia 
13/08/2019, às 10h, na Bolsa de Valores de São Paulo, B3. 

» Serão leiloadas três áreas portuárias – duas no Porto de 
Santos (SP) e uma no Porto de Paranaguá (PR), conforme 
editais disponíveis aqui.   

» Mais informações neste link. 

 

 

 

Eventos – Inscrições Abertas 
 

 

 

 

» ANAC recebe inscrições para o Prêmio InovANAC Security 

A premiação foi lançada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) com objetivo de destacar 
e disseminar ideias e práticas inovadoras que possam servir de inspiração ou de referência para 
outras iniciativas de promoção da segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita 
(AVSEC) implementadas por operadores de aeródromo, operadores aéreos, centros de instrução 
AVSEC e empresas auxiliares de transporte aéreo, bem como valorizar cidadãos que atuam de 
forma criativa e proativa buscando o desenvolvimento da aviação civil. 

As inscrições podem ser feitas até dia 30 de agosto de 2019 pelo formulário eletrônico. Para mais 
informações, acesse o Regulamento do Prêmio InovANAC Security. 

 

» Semana Safety –  Campo Grande 

Estão abertas as inscrições para a próxima edição da Semana Safety, a ser realizada pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), cujo objetivo é agregar diversos assuntos 
relacionados à segurança operacional em um mesmo período a fim de otimizar os esforços da 
Agência na promoção da segurança.  

Segundo a Agência, A iniciativa busca atingir a maior quantidade de regulados e, assim, fomentar 
a discussão, além de tratar e receber críticas e sugestões por partes dos seus usuários. 

http://www.antt.gov.br/participacao_social/index.html
http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2019/08/ANTT_vai_realizar_Reuniao_Participativa_n_72019.html
http://portal.antaq.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/leiloes/
http://infraestrutura.gov.br/component/content/article.html?id=8962
https://inovacult.typeform.com/to/QJFf28
https://www.anac.gov.br/inovanac/security/veja-mais/regulamento


  

  

 

 

 
 

O evento será realizado em Campo Grande/MS, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2019, no 
Auditório do Hotel Harbor Self Buriti Suítes Campo Grande.  

Para mais informações, clique aqui.  
 

https://www.anac.gov.br/noticias/2019/proxima-edicao-da-semana-safety-sera-em-campo-grande

